NIEUW

ABSOLUTE CONTOUR KIT
DE GESPECIALISEERDE AANPAK VOOR DE Y-ZONE
Verstrak de gelaatscontour, kaaklijn en hals
voor een jonge uitstraling!

ABSOLUTE CONTOUR KIT
VERMINDER RIMPELDIEPTE, VERSTRAK DE HUID EN HERSTEL HET HUIDVOLUME.

ABSOLUTE CONTOUR
SERUM

3LURONIC
SERUM

CHIN & NECK
REMODELING CREAM

Een sterk liftend serum
met botox-like effect
dat het gelaat een
jeugdige vorm geeft en
rimpels vermindert.

Krachtig serum met
filler-like effect. Bevat
Hyaluron in 3 molecuulgroottes voor optimale
vulling van de fijnste én
diepste rimpels.

Een vetversmeltende
crème, speciaal voor de
dubbele kin en
versmelting van lokale
hamsterwangetjes.

Gebruik:
Reinig de huid en breng dan eerst het ABSOLUTE CONTOUR SERUM aan over gelaat en hals en doe
daarna hetzelfde met het 3LURONIC SERUM. Breng je dag- of nachtverzorging hierbovenop aan,
maar doe dit enkel op je gelaat. Breng hierna de CHIN & NECK REMODELING CREAM aan op de
onderkin en hals.

BEWEZEN WERKING:
● Vermindering van verticale rimpels (fronsrimpels, marionettelijnen, neus-mondplooi en
kraaienpootjes) binnen 6 weken.
● Zichtbaar verstrakte kaaklijn binnen 28 dagen.
● Toegenomen huidstevigheid binnen 28 dagen.
● Toegenomen volume van de huid
● Stimulatie van de natuurlijke aanmaak van Hyaluronzuur (een natuurlijke rimpelvuller)

ABSOLUTE
CONTOUR SERUM
Intens verstrakkend en verjongend serum. Gloednieuwe
peptides zorgen voor een liftende en contourende
werking. Zo wordt de kaaklijn duidelijker zichtbaar en
wordt de elasticiteit en stevigheid van de huid hersteld.
Vult tekorten aan met vocht, mineralen en essentiële
voedingsstoffen. Vermindert verticale lijnen en
verslapping zodat de gelaatscontouren mooi afgelijnd
worden.
VOORNAAMSTE ACTIEVE INGREDIËNTEN:
1. CONTOUR PEPTIDE
Naarmate we verouderen, worden ook onze huidcellen ouder en beginnen
ze een giftig eiwit te produceren (progerine) dat DNA-schade veroorzaakt
en de huid van binnenuit versneld doet aftakelen. Deze peptide
neutraliseert de aanmaak van progerine en beschermt de elastische vezels
in onze huid voor een maximaal verstevigend effect. De huid verstrakt,
wordt elastischer en het huidverouderingsproces vertraagt.

De contour peptide vermindert duidelijk rimpels en verslapping na consequent gebruik.

2. FIRMING PEPTIDE
Deze peptide beïnvloedt de vorm van onze huid door nieuwe en gezonde verbindingen te
maken tussen de belangrijkste huidcellen. Collageen types I en VI worden door de Firming
Peptide extra aangemaakt, waardoor onze “architectuur” van de huid versterkt.
Deze collageen types zijn bijzonder belangrijk om de bovenste huidlagen aan elkaar te laten
vasthechten. Dit leidt tot de zichtbare vermindering van rimpels en in het bijzonder verticale
lijnen (neus-mondplooien, fronsrimpels, marionettelijnen aan de mond) na slechts 6 weken van
consequent gebruik.

3. BOTULINIUM-LIKE PEPTIDE
Deze ingekapselde peptide werkt direct in op de zenuwcellen van de huid om een botuliniumlike effect te creëren. Hij vermindert het samentrekken van de spieren door te verhinderen
dat er calcium bij de receptor ontvangen wordt. Hierdoor worden de spieren meer
ontspannen, worden de spiercontracties minder sterk en worden fronslijnen voorkomen.
4. MOIST +
Dit is een huididentiek carbohydrate complex met een uniek vochtbindend mechanisme
dat een onmiddellijke en 72 uur lange diepe hydratatie verzekert. Moist+ versterkt en
beschermt de huidbarrière en kalmeert een droge en jeukerige huid.
Gebruik: Breng enkele drupjes aan op een gereinigde gelaat en hals en masseer in tot het
product geabsorbeerd is.
IDEAAL VOOR:

• Ideaal voor deze huidkenmerken: verslapping, (mimische) rimpels,
verminderde collageenaanmaak, verminderd volume, verminderde stevigheid
• Ideaal voor deze huidtypes: normaal, vettig, gecombineerd, droog en rijp
• Toepassingzone: gelaat, kin en hals
• Specificaties: VRIJ van parabenen, petrolatum, silicone, propylene

3LURONIC SERUM
Intensieve behandeling voor een optimale hydratatie en diep
volumeherstel dat rimpels vermindert. Dit serum werkt met
hyaluronzuur met 3 verschillende moleculaire gewichten die
elk een specifiek plaats in de huid verbeteren. Zo krijg je een
verbetering aan de oppervlakte én in de diepte.
VOORNAAMSTE ACTIEVE INGREDIËNTEN:

1. 3 MOLECULAR WEIGHT HYALURONIC ACID:
• High MW hyaluronic acid voor bijzondere hydratatie, herstel
van de huidbarrière en verzachting van de huid.
• Mid MW hyaluronic acid penetreert diep in de bovenste
huidlaag om de cellen gezond te maken en de huid op te
plumpen.
• Low MW hyaluronic acid penetreert tot in de diepste
huidlaag en zorgt ervoor dat rimpels van binnenuit worden
opgevuld zoals een medische filler dat zou doen.

2. ELASTICITY ENHANCER
Een gepatenteerde actieve molecule die de natuurlijke aanmaak van hyaluronzuur en
elastine stimuleert om huidveroudering en huidverslapping tegen te gaan.
Voorkomt huidverslapping met een bijzondere tweeledige werking:

• Stimulatie van hyaluronvorming in de lederhuid
– 92.7% High molecular weight hyaluronic acid
speelt een grote rol in de vorming van een dicht en
volumineus netwerk in de huid dat vocht vasthoudt.
• Stimulatie van elastinevorming in de lederhuid –
35.8% Elastine is een essentiële bouwstof in de huid.
Het is een eiwit van 64 to 66 kiloDalton die de huid
elastisch en soepel maakt. Het zorgt ervoor dat de
verouderde huid opnieuw haar originele vorm kan
aannemen als we de aanmaak van extra collageen
stimuleren.

Vermindering van huidvermoeidheid:
-27% (in vivo test)

HA STIMULATION

SKIN ELASTICITY

3. RADIANCE ENHANCER
Dit natuurlijke ingrediënt is afkomstig uit de Perzische zijdeboom. Het ondersteunt de
werking van de huid zodat ze jonge gehaltes aan collageen en elastine kan aanmaken.
Het zorgt voor de vermindering van vermoeidheidstekenen zoals een doffe huid of wallen
en donkere kringen onder de ogen. Bovendien beschermt dit ingrediënt tegen glycatie
(collageen karamellisering en afbraak) en herstelt ze de schade van reeds aangerichte
glycatie.

Gebruik: Breng enkele drupjes aan op een gereinigde gelaat en hals en masseer in tot
het product geabsorbeerd is.

IDEAAL VOOR:

• Ideaal voor deze huidkenmerken: rimpels (oppervlakkig en diep), vochttekort,
tekenen van vermoeidheid van de huid
• Ideaal voor deze huidtypes: normaal, vettig, gecombineerd, droog en rijp
• Toepassingzone: gelaat, kin en hals
• Specificaties: VRIJ van parabenen, petrolatum, silicone, propylene

CHIN & NECK
REMODELING CREAM
Baanbrekende lift-peptide formule die zichtbaar een
dubbele kin vermindert, de kaaklijn opnieuw definieert en
de huidmatrix versterkt. Rimpels in de hals vervagen en de
huid ziet er strakker uit.

VOORNAAMSTE ACTIEVE INGREDIËNTEN:

1. ADIPOCYTES INHIBITOR
Vermindert het volume van vetcellen door het metabolisme
in de cellen aan te wakkeren zodat vetcellen hun vullende
inhoud verliezen. Deze actieve molecule vermindert opvallend
de dikte en het volume van de dubbele kin en zorgt ervoor dat
het huidondersteunend weefsel opnieuw aangemaakt kan
worden. De huidtextuur wordt versterkt en de soepelheid wordt
hersteld.

Een in-vivo test bij vrouwelijke vrijwilligsters toont het volgende resultaat na 56 dagen:

Duidelijke vermindering van het volume van
de dubbele kin.

Zichtbare lifting van onderkin- en halszone.

2. COLLAGEN-LIKE PEPTIDE
De gepatenteerde Collagen-Like Peptide bewijst op basis van klinisch onderzoek dat het de
lengte en diepte van rimpels vermindert. Deze peptide zorgt ervoor dat het bindweefsel van de
huid zich sterker en steviger vormt en dat de cellen regenereren.
De Collagen-Like Peptide vinden we in de natuurlijke collageentypes IV & XVII terug, waar het
de functie heeft als een structurele stabilisator van de huidlagen.
Collagen IV & XVII zijn bijzonder belangrijk om de huidlagen zich aan elkaar te laten
vasthechten, zodat de huid een compact geheel is die niet snel verslapt.
Hierdoor krijgen we een natuurlijke opbouw van de densiteit van de huid en dat zie je ook in
rimpelvermindering en algemene versteviging.
Resultaten met deze peptide na een consequent gebruik ervan gedurende 28 dagen door
vrijwilligsters tussen 40 en 62 jaar oud:
STATISTIEKEN:
• Vermindering van 209% van het totale
rimpeloppervlak
• Vermindering van 175% van het aantal rimpels
• Vermindering van 210% van de totale lengte
van de rimpels
• Vermindering van 187% van de gemiddelde
lengte van de rimpels
• Vermindering van 187% van de gemiddelde
diepte van de rimpels

Gebruik: Breng een kleine hoeveelheid plaatselijk aan op de hamsterwangen, op de
onderkin en op de hals. Masseer in tot het volledig geabsorbeerd is.

IDEAAL VOOR:

• Ideaal voor deze huidkenmerken: dubbele kin, verslapte onderkin en/of hals,
halslijnen en rimpels
• Ideaal voor deze huidtypes: normaal, vettig, gecombineerd, droog en rijp
• Toepassingzone: op de hamsterwangetje, onderkin en hals
• Specificaties: VRIJ van parabenen, petrolatum, silicone, propylene, EDTA

